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TYNSET KOMMUNE
1. Grunngitt spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen om sommerjobb for ungdom,
og ordførers svar, vedlegg 1
2. Interpellasjon fra Venstre v/Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng og Nils Hagen om avtale
mellom Norsk Spekematfestival AS og Rådhuset Vingelen, og ordførers svar, vedlegg
2 og 3.
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
3. Interpellasjon fra Sindre Sørhus, MDG, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, V, og DagHenrik Sandbakken, Sp, om solcellesatsing, og ordførers svar, vedlegg 4 og 5
Ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Stein Tronsmoen, Sp, deltok ikke under behandling av sakene 16/20, 17/20 og 18/20.
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8/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
21.01.2020
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 21.01.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 21.01.2020.

9/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
10.02.2020
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 10.02.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 10.02.2020.

10/20
ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TYNSET
Rådmannens innstilling:
Punkt 9 Åpningstider i gjeldende vedtekter:

Barnehagene er åpne alle virkedager med unntak av 5 planleggingsdager i året.
Planleggingsdagene samordnes i størst mulig grad med elevenes fridager i
grunnskolen.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barna
skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende ferie om
sommeren. Styrer for barnehagen skal sørge for at foreldre i god tid før ferier melder
fra i hvilke utstrekning de har behov for barnehageplass. Styrer fastsetter
bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. Avdelinger og barnehager kan bli
slått sammen i ferier hvis dette er hensiktsmessig.
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endres til

Barnehagene er åpne alle virkedager med unntak av julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag, samt 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene samordnes i størst
mulig grad med elevenes fridager i grunnskolen.
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende
ferie om sommeren. Styrer for barnehagen skal sørge for at foreldre i god tid før ferier
melder fra i hvilke utstrekning de har behov for barnehageplass. Styrer fastsetter
bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. Avdelinger og barnehager kan bli
slått sammen i ferier hvis dette er hensiktsmessig.
Punkt 6 Opptak i gjeldende vedtekter:
Hovedopptaket til barnehagene skjer hver vår. Opptaket gjelder for neste barnehageår
som starter 15. august. Opptaksmyndighet er delegert til rådmannen som foretar
opptak av barn etter begrunnet innstilling fra styrer og leder av tjenesteområdet.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, som bor i kommunen, og som
det søkes barnehageplass for innen fristen til hovedopptaket, har rett til plass i en av
barnehagene i kommunen, fra august samme år.
Barn som har fått barnehageplass, og som bor i kommunen, er sikret plass i en av
kommunens barnehager fram til skolestart, dersom plassen ikke sies opp skriftlig. De
kommunale barnehagene har hele kommunen som opptaksområde. Ved ledighet kan
barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen et år om gangen.
Søknader som kommer inn etter opptaket, blir vurdert i forhold til ventelistene.
Søkere som får avslag på søknad om opptak, eller som verken har fått første eller andre
ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves
skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. (Dette
gjelder kun hovedopptak).
Ved opptak av barn skal det legges til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets
situasjon, miljøet i barnehagen, samt barnehagens nærhet til hjemmet. Opptaket må
skje slik at gruppa får en heldig sammensetning. I visse tilfeller kan det derfor tas opp
barn uavhengig av kriteriene 1 – 6 i pkt. 7. i den enkelte barnehage. Slike tilfeller kan
være: Antall jenter og gutter, fordeling i forhold til alder, hensyn til barn med spesielle
behov, hensyn til eventuelle søsken og hensyn til familiens bosted i forhold til
barnehagens nærområde. I forhold til det å få tildelt en barnehageplass, uavhengig av
barnehage, skal alltid kriteriene følges.
endres til
Hovedopptaket til barnehagene skjer hver vår, etter søknadsfristen som er 1.mars.
Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15. august. Opptaksmyndighet er
delegert til rådmannen.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november, som bor i kommunen, og
som det søkes barnehageplass for innen fristen til hovedopptaket, har rett til plass i en
av kommunens barnehager fra måneden de fyller et år.
Barn som har fått barnehageplass, og som bor i kommunen, er sikret plass i en av
kommunens barnehager fram til skolestart, dersom plassen ikke sies opp skriftlig. De
kommunale barnehagene har hele kommunen som opptaksområde. Ved ledighet kan
barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen et år om gangen.
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Søkere som får avslag på søknad om opptak, eller som verken har fått første eller andre
ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves
skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Det kan søkes om barnehageplass hele året, men retten til plass og retten til å klage og
be om begrunnelse er knyttet til hovedopptaket.
Ved opptak av barn skal det legges til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets
situasjon, miljøet i barnehagen, samt barnehagens nærhet til hjemmet. Opptaket må
skje slik at gruppa får en heldig sammensetning. I visse tilfeller kan det derfor tas opp
barn uavhengig av kriteriene 1 – 6 i pkt. 7. i den enkelte barnehage. Slike tilfeller kan
være: Antall jenter og gutter, fordeling i forhold til alder, hensyn til barn med spesielle
behov, hensyn til eventuelle søsken og hensyn til familiens bosted i forhold til
barnehagens nærområde. I forhold til det å få tildelt en barnehageplass, uavhengig av
barnehage, skal alltid kriteriene følges.
Punkt 10 Foreldrebetaling i gjeldende vedtekter:
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forskrift om
foreldrebetaling i barnehager. Kostpenger kommer i tillegg til maksimalpris.
Det betales for 11 måneder i året. I juli betales det for perioden 01.07 – 14.07. I august
betales det for perioden 15.08 – 31.08.
Betalingen skjer til Tynset kommune innen 20. i hver måned på tilsendt giroblankett.
Friplass.
Det kan søkes om friplass/redusert betaling. Søknaden behandles av NAV.
Manglende betaling.
Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt, sendes varsel om
inkasso. Blir det utestående beløp over lengre tid, får familien beskjed om at
barnehageplassen mistes. Alle utestående regninger vedrørende barnehager må være
betalt dersom plassen skal beholdes.
Sykdom.
Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan
det søkes om redusert betaling. Søknaden må sendes skriftlig til leder av
tjenesteområdet. Legeattest vedlegges.
endres til
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forskrift om
foreldrebetaling i barnehager. Kostpenger kommer i tillegg til maksimalpris.
Det betales for 11 måneder i året. I juli betales det for perioden 01.07 – 14.07. I august
betales det for perioden 15.08 – 31.08.
Betalingen skjer til Tynset kommune innen 20. i hver måned.
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget søknadsskjema.
Søknaden innvilges for et barnehageår om gangen, det må søkes på nytt hvert
barnehageår.
Manglende betaling.
Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt, sendes varsel om
inkasso.
Sykdom.
Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan
det søkes om redusert betaling. Søknaden må sendes skriftlig til leder av
tjenesteområdet. Legeattest vedlegges.
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Det foreslås at de nye vedtektene gjelder fra vedtaksdato: 25.02.2020 og at
punkt 13 GYLDIGHET endres til:
Vedtektene og endringer av disse må vedtas av kommunestyret. Endrede vedtekter trår
i kraft fra 25.02.2020.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Punkt 9 Åpningstider i gjeldende vedtekter:

Barnehagene er åpne alle virkedager med unntak av 5 planleggingsdager i året.
Planleggingsdagene samordnes i størst mulig grad med elevenes fridager i
grunnskolen.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barna
skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende ferie om
sommeren. Styrer for barnehagen skal sørge for at foreldre i god tid før ferier melder
fra i hvilke utstrekning de har behov for barnehageplass. Styrer fastsetter
bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. Avdelinger og barnehager kan bli
slått sammen i ferier hvis dette er hensiktsmessig.
endres til

Barnehagene er åpne alle virkedager med unntak av julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag, samt 5 planleggingsdager i året. Planleggingsdagene samordnes i størst
mulig grad med elevenes fridager i grunnskolen.
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende
ferie om sommeren. Styrer for barnehagen skal sørge for at foreldre i god tid før ferier
melder fra i hvilke utstrekning de har behov for barnehageplass. Styrer fastsetter
bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom. Avdelinger og barnehager kan bli
slått sammen i ferier hvis dette er hensiktsmessig.
Punkt 6 Opptak i gjeldende vedtekter:
Hovedopptaket til barnehagene skjer hver vår. Opptaket gjelder for neste barnehageår
som starter 15. august. Opptaksmyndighet er delegert til rådmannen som foretar
opptak av barn etter begrunnet innstilling fra styrer og leder av tjenesteområdet.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, som bor i kommunen, og som
det søkes barnehageplass for innen fristen til hovedopptaket, har rett til plass i en av
barnehagene i kommunen, fra august samme år.
Barn som har fått barnehageplass, og som bor i kommunen, er sikret plass i en av
kommunens barnehager fram til skolestart, dersom plassen ikke sies opp skriftlig. De
kommunale barnehagene har hele kommunen som opptaksområde. Ved ledighet kan
barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen et år om gangen.
Søknader som kommer inn etter opptaket, blir vurdert i forhold til ventelistene.
Søkere som får avslag på søknad om opptak, eller som verken har fått første eller andre
ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves
skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. (Dette
gjelder kun hovedopptak).
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Ved opptak av barn skal det legges til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets
situasjon, miljøet i barnehagen, samt barnehagens nærhet til hjemmet. Opptaket må
skje slik at gruppa får en heldig sammensetning. I visse tilfeller kan det derfor tas opp
barn uavhengig av kriteriene 1 – 6 i pkt. 7. i den enkelte barnehage. Slike tilfeller kan
være: Antall jenter og gutter, fordeling i forhold til alder, hensyn til barn med spesielle
behov, hensyn til eventuelle søsken og hensyn til familiens bosted i forhold til
barnehagens nærområde. I forhold til det å få tildelt en barnehageplass, uavhengig av
barnehage, skal alltid kriteriene følges.
endres til
Hovedopptaket til barnehagene skjer hver vår, etter søknadsfristen som er 1.mars.
Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15. august. Opptaksmyndighet er
delegert til rådmannen.
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november, som bor i kommunen, og
som det søkes barnehageplass for innen fristen til hovedopptaket, har rett til plass i en
av kommunens barnehager fra måneden de fyller et år.
Barn som har fått barnehageplass, og som bor i kommunen, er sikret plass i en av
kommunens barnehager fram til skolestart, dersom plassen ikke sies opp skriftlig. De
kommunale barnehagene har hele kommunen som opptaksområde. Ved ledighet kan
barn fra andre kommuner tilbys plass når det foreligger avtale om refusjon fra
hjemkommunen. I slike tilfeller tildeles plassen et år om gangen.
Søkere som får avslag på søknad om opptak, eller som verken har fått første eller andre
ønske oppfylt, skal gjøres kjent med at vedtaket kan påklages og at det kan kreves
skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.
Det kan søkes om barnehageplass hele året, men retten til plass og retten til å klage og
be om begrunnelse er knyttet til hovedopptaket.
Ved opptak av barn skal det legges til grunn en faglig helhetsvurdering av barnets
situasjon, miljøet i barnehagen, samt barnehagens nærhet til hjemmet. Opptaket må
skje slik at gruppa får en heldig sammensetning. I visse tilfeller kan det derfor tas opp
barn uavhengig av kriteriene 1 – 6 i pkt. 7. i den enkelte barnehage. Slike tilfeller kan
være: Antall jenter og gutter, fordeling i forhold til alder, hensyn til barn med spesielle
behov, hensyn til eventuelle søsken og hensyn til familiens bosted i forhold til
barnehagens nærområde. I forhold til det å få tildelt en barnehageplass, uavhengig av
barnehage, skal alltid kriteriene følges.
Punkt 10 Foreldrebetaling i gjeldende vedtekter:
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forskrift om
foreldrebetaling i barnehager. Kostpenger kommer i tillegg til maksimalpris.
Det betales for 11 måneder i året. I juli betales det for perioden 01.07 – 14.07. I august
betales det for perioden 15.08 – 31.08.
Betalingen skjer til Tynset kommune innen 20. i hver måned på tilsendt giroblankett.
Friplass.
Det kan søkes om friplass/redusert betaling. Søknaden behandles av NAV.
Manglende betaling.
Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt, sendes varsel om
inkasso. Blir det utestående beløp over lengre tid, får familien beskjed om at
barnehageplassen mistes. Alle utestående regninger vedrørende barnehager må være
betalt dersom plassen skal beholdes.
Sykdom.
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Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan
det søkes om redusert betaling. Søknaden må sendes skriftlig til leder av
tjenesteområdet. Legeattest vedlegges.
endres til
Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forskrift om
foreldrebetaling i barnehager. Kostpenger kommer i tillegg til maksimalpris.
Det betales for 11 måneder i året. I juli betales det for perioden 01.07 – 14.07. I august
betales det for perioden 15.08 – 31.08.
Betalingen skjer til Tynset kommune innen 20. i hver måned.
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på eget søknadsskjema.
Søknaden innvilges for et barnehageår om gangen, det må søkes på nytt hvert
barnehageår.
Manglende betaling.
Hvis betaling ikke skjer, sendes purring. Hvis det da ikke blir betalt, sendes varsel om
inkasso.
Sykdom.
Er barnet sammenhengende fraværende 1 måned eller mer på grunn av sykdom, kan
det søkes om redusert betaling. Søknaden må sendes skriftlig til leder av
tjenesteområdet. Legeattest vedlegges.
Det foreslås at de nye vedtektene gjelder fra vedtaksdato: 25.02.2020 og at
punkt 13 GYLDIGHET endres til:
Vedtektene og endringer av disse må vedtas av kommunestyret. Endrede vedtekter trår
i kraft fra 25.02.2020.

11/20
DETALJREGULERING FOR ARNEMO - ENDELIG VEDTAK
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar Detaljregulering for Arnemo, plan-ID 201811 med følgende
dokumenter:
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 28.01.2020
2. Reguleringsbestemmelser datert 04.10.2019.
3. Planbeskrivelse, datert 03.02.2020
4. ROS-analyse, datert 26.06.2019
Det tillates takutforming i tråd med tiltakshavers ønske.
Det tillates en utnyttelsesgrad på 40 % - BYA for de 2 tomtene der dette er omsøkt.
Behandling:
Lars Andreas Kvisle, Ap, ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte under
habilitetsvurderingen. Han ble erklært habil.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar Detaljregulering for Arnemo, plan-ID 201811 med følgende
dokumenter:
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 28.01.2020
2. Reguleringsbestemmelser datert 04.10.2019.
3. Planbeskrivelse, datert 03.02.2020
4. ROS-analyse, datert 26.06.2019
Det tillates takutforming i tråd med tiltakshavers ønske.
Det tillates en utnyttelsesgrad på 40 % - BYA for de 2 tomtene der dette er omsøkt.

12/20
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG
FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, tar rådmannens saksvurdering ovenfor til etterretning og
oversender denne som høringsuttalelse til de foreslåtte endringene i motorferdselloven og
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Stryke punktet: «Endring av regler for oppsyn i motorferdselloven §§12 a og b».
Forslag fra Miljøpartiet De Grønne v/Sindre Sørhus:
Under «Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven § 4 a.»
1. Første setning erstattes med:
«Tynset kommune registrerer at departementet i sitt høringsbrev anerkjenner at en åpning
for bruk av snøscooter og ATV trolig vil medføre økt motorferdsel i utmark. Dette anses
ikke som en ønskelig utvikling og endringen frarådes.»
2. Tredje avsnitt strykes.
Stein Tronsmoen, Sp, ba om vurdering av sin habilitet. Han fratrådte under
habilitetsvurderingen. Han ble erklært habil.
Forslag fra Senterpartiet v/Erlend Kvittum Nytrøen:
Tynset kommune, kommunestyret, tar rådmannens saksvurdering ovenfor til etterretning og
oversender denne, med de endringer kommunestyret vedtar, som høringsuttalelse til de
foreslåtte endringene i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.
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Kommunestyret vedtar følgende endringer i høringsuttalelsen:
1. Tynset kommune oppfordrer departementet til å åpne for lokale forskrifter under
motorferdselsloven § 6.
2. Tynset kommune ber regjeringen endre forskriften slik at § 5 første ledd bokstav c skal
lyde:
«eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke
ligger tilknyttet brøytet bilveg.»
3. Tynset kommune vil presisere at det vanskelig kan se at det er mulig å vedta utfyllende
retningslinjer for saker etter § 6 i forskriften slik at alle prinsipielle spørsmål er avklart
politisk. Disse sakene bør etter kommunestyrets syn fortsatt behandles i folkevalgte
organer.
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide utfyllende kommentarer knyttet til disse tre punktene i
tråd med kommunestyrets vilje og USS sitt høringsinnspill.
Arbeiderpartiets forslag falt med 20 mot 7 stemmer.
Første forslag fra Sørhus falt med 20 mot 7 stemmer
Andre forslag fra Sørhus falt med 22 mot 5 stemmer.
Forslaget fra Nytrøen vedtatt med 18 mot 9 stemmer.
Vedtak:
Tynset kommune, kommunestyret, tar rådmannens saksvurdering ovenfor til etterretning og
oversender denne, med de endringer kommunestyret vedtar, som høringsuttalelse til de
foreslåtte endringene i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i høringsuttalelsen:
3. Tynset kommune oppfordrer departementet til å åpne for lokale forskrifter under
motorferdselsloven § 6.
4. Tynset kommune ber regjeringen endre forskriften slik at § 5 første ledd bokstav c skal
lyde:
«eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når hytta ikke
ligger tilknyttet brøytet bilveg.»
4. Tynset kommune vil presisere at det vanskelig kan se at det er mulig å vedta utfyllende
retningslinjer for saker etter § 6 i forskriften slik at alle prinsipielle spørsmål er avklart
politisk. Disse sakene bør etter kommunestyrets syn fortsatt behandles i folkevalgte
organer.
Rådmannen får fullmakt til å utarbeide utfyllende kommentarer knyttet til disse tre punktene i
tråd med kommunestyrets vilje og USS sitt høringsinnspill.

TYNSET KOMMUNE

Møteprotokoll: Kommunestyret

Side 11 av 23

13/20
INNSPILL TIL DEBATTHEFTE 2020 - KS SPØR
Rådmannens innstilling:
1. Tynset kommune, kommunestyret, er av den oppfatning at oppsummeringen i
saksframstillingen gir et godt uttrykk for innspill og vurderinger for det enkelte tema i
debattheftet KS 2020.
2. Rådmannen delegeres myndighet til å stemme på vegne av Tynset kommune.
Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Tone Hagen:
Tilføying til kapittel 3, «Tynsetsvarer» 3. kulepunkt: Dette skal sees i sammenheng med å «ta
fagbrev» på jobb.
Forslag fra Senterpartiet:
Det bør gjøres endringer i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet er for
høyt. Kostnader inntil innslagspunkt og refusjon på 80 % utover dette omfatter ikke de
faktiske utgifter. Administrative kostnader bør også refunderes.
Forslag Hagen enstemmig vedtatt.
Forslag fra Senterpartiet enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling, med vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tynset kommune, kommunestyret, er av den oppfatning at oppsummeringen i
saksframstillingen gir et godt uttrykk for innspill og vurderinger for det enkelte tema i
debattheftet KS 2020.
2. Rådmannen delegeres myndighet til å stemme på vegne av Tynset kommune.
3. Tilføying til kapittel 3, «Tynsetsvarer» 3. kulepunkt: Dette skal sees i sammenheng med å
«ta fagbrev» på jobb.
4. Det bør gjøres endringer i innslagspunktet for ressurskrevende tjenester. Innslagspunktet
er for høyt. Kostnader inntil innslagspunkt og refusjon på 80 % utover dette omfatter ikke
de faktiske utgifter. Administrative kostnader bør også refunderes.

14/20
KJØP AV TOMT
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune kjøper Kojaveien 7, gnr/bnr 39/78 for kr 2 250 000,-.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å utforme kjøpsavtale med eiendomsmegler.
Det forutsettes at eiendommen er fri for heftelser.
Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Behandling:
Administrativt foreslått endring:
Beløpet belastes bundet driftsfond.
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Forslag fra Venstre v/Nils Hagen:
Tynset kommune takker nei til tilbudet og venter til eiendommen kommer ut i det frie
markedet, og vurderer da et kjøp.
Forslaget fra Hagen falt med 18 mot 9 stemmer.
Rådmannens innstilling, med administrativ endring, vedtatt med 19 mot 8 stemmer.
Vedtak:
Tynset kommune kjøper Kojaveien 7, gnr/bnr 39/78 for kr 2 250 000,-.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å utforme kjøpsavtale med eiendomsmegler.
Det forutsettes at eiendommen er fri for heftelser.
Beløpet belastes bundet driftsfond.

15/20
JUSTERING AV HUSLEIE I KOMMUNALE TILRETTELAGTE
BOLIGER/OMSORGSBOLIGER
Rådmannens innstilling:
Husleie i tilrettelagte boliger/omsorgsboliger tas ut av lista for gebyr og betalingssatser i
virksomhetsplanen, og reguleres på lik linje med alle andre utleieenheter som omfattes av
husleieloven.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Husleie i tilrettelagte boliger/omsorgsboliger tas ut av lista for gebyr og betalingssatser i
virksomhetsplanen, og reguleres på lik linje med alle andre utleieenheter som omfattes av
husleieloven.

16/20
ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2019
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar årsmelding for eldrerådet for 2019 til orientering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding for eldrerådet for 2019 til orientering.
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17/20
NYTT VALG AV VARAREPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I
TOLGA-OS SPAREBANK 2019-2023
Valgutvalgets innstilling:
Vararepresentant til generalforsamlingen i Tolga-Os sparebank for resten av valgperioden:
Rainer Heilmann
Behandling:
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vararepresentant til generalforsamlingen i Tolga-Os sparebank for resten av valgperioden:
Rainer Heilmann

18/20
MEDLEM/VARAMEDLEM TIL SNØHETTA/KNUTSHØ VILLREIN-NEMND NYTT VALG
Valgutvalgets innstilling:
Medlem/varamedlem til Snøhetta/Knutshø villrein-område i Reidun Andrea Rønnings
permisjonsperiode:
Tone Hagen
Behandling:
Valgutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Medlem/varamedlem til Snøhetta/Knutshø villrein-område i Reidun Andrea Rønnings
permisjonsperiode:
Tone Hagen
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VEDLEGG 1
Grunngitt spørsmål fra Tynset Ap v/Tone Hagen
Jeg ønsker å få svar på når saken fra vedtaket som ble fattet 27. august 2019 angående
sommerjobber skal opp i kommunestyret. Det enstemmige vedtaket fra møtet i august 2019
var:
«Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret om innføring av
ordning med sommerjobb for ungdom mellom 15-18 som i Os kommune».
Ordførers svar
Under kommunestyrets behandling av budsjett 2020, ble det foreslått et forslag om innføring
av sommerjobb for ungdom. Dette forslaget fikk imidlertid ikke flertall. Det har i
administrasjonen derfor rådet noe usikkerhet om den videre behandlingen av saken. Etter
rådmannens vurdering var det imidlertid ikke noe som tilsa at saken ikke skulle fremmes på
nytt til kommunestyret, slik som tidligere vedtatt.
Administrasjonen hadde følgelig satt saken på dagsorden, da det siste grunngitte spørsmålet
ble mottatt nå i februar. Det tas sikte på at det fremmes en sak til kommunestyret, og at dette
fremmes på et tidspunkt slik at det vil være mulig å gjennomføre et prosjekt til sommeren
2020, gitt et positivt vedtak i kommunestyret.
25.02.2020
Merete Myhre Moen
ordfører
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VEDLEGG 2
Interpellasjon fra Venstre v/Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng og Nils Hagen
Like før ekstraordinært kommunestyre 10/2 kom det fram opplysningar om at styret i Norsk
Spekematfestival hadde inngått ei sannsynlig bindande avtale med Rådhuset Vingelen til ei
verdi av kr 160 000. Informasjonen vart distribuert på mail til kommunestyrerepresentantane
ca 1 time før møtets start.
Norsk spekematfestival var i forutgåande kommunestyre 21/1 -20 sak 20/137 vedtatt solgt, og
kreditorer skulle betales ut slik at ingen heftelser skulle følge med Norsk Spekematfestival
ved eit salg.
Vedtak fyrste linje lyder slik:
«Tynset kommune innfrir gjeld som Norsk Spekematfestival AS har, og sikrer likviditet for
drift til ev. salg. Dette belastes disposisjonsfondet.»
På tidspunktet då vedtaket var fatta vart ikkje opplysningar om ei slik mulig bindande avtale
presentert for kommunestyret. Det var signalisert eit mulig konsulentsamarbeid med Rådhuset
Vingelen og kommunestyret vedtok å ikkje gå vidare med denne løsninga.
Det kan være forståelig at styret gjorde avtaler med samarbeidspartnere i lys av at dei jobba
mot ein tidsfrist for å få arrangert ein festival. Imidlertid virker det ikkje å være dekning for å
inngå ein slik avtale utifrå tidligare vedtak i kommunestyret. Norsk Spekematfestival var på
dette tidspunktet insolvent og hadde søkt om nye midler.
-Vi ønsker derfor besvart om styret hadde inngått ei bindande avtale med rådhuset Vingelen
på vegne av spekematfestivalen før kommunestyremøtet 21/1 og om ikkje desse
opplysningane burde vore lagt fram for kommunestyret før eit vedtak om salg vart fatta.
- Vi ønsker også besvart om styret på noko tidspunkt opplevde å få signaler frå eiger om å gå
vidare i konkret planarbeid og avtaleinngåelse og eventuelt t frå kven slike signaler vart gitt?
Med venleg helsing
Tynset Venstre
Tor H Bjørnstad-Tuveng/Nils P Hagen
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VEDLEGG 3
Ordførers svar på interpellasjon fra Venstre v/Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng og Nils
Hagen
Jeg velger å starte interpellasjonen med å presentere en tidslinje for å avklare datoer og min
oppfatning av denne tidsperioden fra 26. november frem til i dag.
26. november: Styreleder har invitert seg inn i kommunestyremøte for å fortelle om styrets
vedtatte strategi og økonomisk tilstand.
Kommunestyret bidrar med signaler om å planlegge for ny festival og søke kommunen om
tilskudd i størrelsesorden 200-300 000. Dette er i alle fall eiers/GF representant sin oppfatning
av møte. Dette understøttes også av medieoppslagene i våre 3 lokalaviser dagen etter:
https://www.tynsetingen.no/2019/bygdeliv/nyheter/vilje-til-a-prove-et-ar-til-med-200-300000-kroner/
https://www.ostlendingen.no/nord-osterdal/nyheter/norsk-spekematfestival/med-nesten-enmillion-i-minus-er-situasjonen-utfordrende-men-eieren-vil-jobbe-videre-forspekematfestival/s/5-69-854138
https://www.retten.no/nyheter/tynset/norsk-spekematfestival/med-nesten-en-million-i-minuser-situasjonen-utfordrende-men-eieren-vil-jobbe-videre-for-spekematfestival/s/5-44382644?access=granted
Styret hadde planlagt og lagt til rette for et styremøte dagen etter dette kommunestyremøte
hvor eier og styre skulle få signaler fra kommunestyret.
Styremøte 27. november: Styret hadde planlagt denne datoen for evt. å kunne melde oppbud
hvis kommunestyret ikke ønsket videre satsing med festival pga. den negative økonomiske
situasjonen. Men signalene fra KS ble av representanten for GF og styreleder oppfattet som et
fortsatt ønske om planlegging av ny festival, og vilje til å bidra med økonomiske midler.
Det konkluderes derfor i dette styremøte med at man fortsetter planlegginga av festivalen.
Styret kommer frem til en del lokale aktører som bør delta med arrangementet. Det jobbes den
neste måneden med å skaffe personer som kan bekle en arr. komite og noen som kan ta et
overordnet ansvar for festivalen. Det startes også samtaler med rådhuset Vingelen om de evt.
kan ta et slikt overordnet ansvar.
Styremøte 10. januar: Styret får fremlagt et utkast til en avtale fra styreleder. Dette er en
avtale med Rådhuset Vingelen for 160 000,-. De vil for denne summen bidra med å arrangere
årets festival samt gjøre en viktig grunnlagsjobb som skal lette arbeidet ved senere års
arrangement.
De skal også rigge og lede en arr. komite bestående av repr. fra bondelag, næringsforeninga,
lokalmatprodusenter, og andre viktige aktører i Tynsetsamfunnet som har takket ja til å være
med å gjøre en jobb for festivalen.
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Styret er samstemte om at de ønsker å gå videre med dette og at avtale bør inngås med
Rådhuset Vingelen. Styret tenker at det er viktig at man kommer i gang med planlegging av
årets festival snarest fordi det strengt talt bare er tid og vei.
Styreleder og Rådhuset Vingelen signerer derfor en avtale den 17. januar.
10. januar: Sakene sendes som vanlig ut 10 dager før neste kommunestyremøte; den 21.
januar.
Det er derfor i saksfremlegget kun referert til en mulig avtale med Rådhuset Vingelen. Dette
fordi styret først gir sin tilslutning til selve avtaleutkastet den 10. Januar etter at saken er
skrevet ferdig og sendt ut.
Det har i forkant av dette møtet ikke kommet noen signaler om at kommunestyret ikke ønsker
å stå for det de signaliserte i møte 26. november. Eier/representant for GF og styret forholder
seg derfor fortsatt til de signaler som ble gitt i november.
Mandag 20. januar: Mottatt mail fra interessent journalføres og sendes alle
kommunestyrerepresentantene slik at de til
kommunestyremøte neste dag skal være kjent med at det har meldt seg en interessent.
21. januar: Kommunestyremøte
Jeg er inhabil i saken og sitter på sidelinjen og blir tilkalt og spurt om å redegjøre for
eventuelle konsekvenser ved å utsette saken. Jeg informerer om at jeg ikke kjenner alle
detaljer i saken, at det vil være uheldig at det går en hel måned uten avklaring med tanke på
tidsperspektivet og behovet for videre planlegging av festival. Jeg informerer også om at
selskapet ikke har penger til å gjøre opp for gjeld, at avdrag på lån har forfalt, og at styret må
melde oppbud hvis ikke penger bevilges. Jeg oppfordrer derfor til at dette hensyntas i videre
diskusjon.
Det gjøres etter en lengre diskusjon følgende vedtak:
Vedtak:
1. Tynset kommune innfrir gjeld som Norsk Spekematfestival AS har, og sikrer likviditet for
drift til ev. salg. Dette belastes disposisjonsfondet.
2. Tynset kommunestyre ber rådmann om å vurdere mulige interessenter for salg av
selskapet. Dette betinger:
a. Tilbyder forplikter seg til å arrangere spekematfestivalen under betegnelsen «Norsk
Spekematfestival» en gang hvert år (sommer) og festivalen skal arrangeres på Tynset.
b. Tilbyder forplikter seg til å opprettholde fokus om spekemat og lokal mat som det
sentrale elementet i festivalen.
c. Dersom tilbyder ikke finner å stå som arrangementsansvarlig for festivalen, skal
konseptet vederlagsfritt overdras kommunen.
d. Kommunen foretar da en fornyet vurdering mot festivalens fremtid herunder
spørsmålet om fortsatt arrangement samt form og innhold.
3. Saken legges fram for ekstraordinært kommunestyre senest 10. februar 2020.
22. januar (5 dager etter signering): Styreleder sender kopi av avtale med Rådhuset Vingelen
til Tynset kommune
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5. februar: Kommunestyrepapirene til ekstraordinært kommunestyremøte blir sendt ut.
10. februar: Avtalen mottatt 22. januar videresendes fra rådmann til
kommunestyremedlemmene i forkant av ekstraordinært kommunestyremøte samme dag.
Min tolking av saken er som følger:
Som eier/GF mente jeg at jeg hadde mottatt, klare styresignaler av kommunestyret i
kommunestyremøte i november og jobbet som styremedlem i god tro etter eiers ønske.
Styret har også arbeidet målrettet og i god tro med å arrangere årets festival etter
kommunestyrets signaler/ønsker gitt i møte den 26. november.
Styret eller GF representant hadde ikke mottatt noen signaler/ ønsker om noe annet fra
kommunestyret før kommunestyremøte 21. januar
Da var avtalen med Rådhuset Vingelen allerede signert.
Hadde NSPF AS hatt penger på konto ville ikke en slik avtale blitt diskutert i kommunestyret
siden ansvaret for å arrangere en festival innenfor gitte kriterier tilligger styre. Men siden
selskapet ikke hadde penger på konto, og dermed var insolvent på det tidspunktet, manglet
avtalen et viktig punkt; Nemlig at avtalen er gjeldende under forutsetning av at pengene
bevilges av kommunestyret den 21. januar.
Hadde denne forutsetningen vært presisert i avtalen ville også datoen for når avtalen ble
signert vært irrelevant. Men siden avtalen ikke hadde denne forutsetningen med, burde
selvfølgelig avtalen vært presentert for kommunestyret den 21. januar. Styret må også ta
ansvaret for at dette ikke ble gjort siden den ikke ble sendt kommunen før den 22. januar.
Interpellanten har derfor rett i at selskapet var insolvent på tidspunktet avtalen ble signert,
siden setningen med forutsetningen om bevilgning ikke var en del av avtalen. Og fordi denne
setningen manglet burde selvfølgelig også avtalen vært sendt kommunen før behandlingen i
kommunestyret den 21. januar. Så her må styret vedkjenne at de har gjort feil.
Jeg tenker også at kommunestyret burde blitt informert gjennom saksutredningen til
Kommunestyremøte 10. februar om avtalen med Rådhuset Vingelen, og kopi av avtalen burde
vært tillagt saken som ble sendt ut 5.februar, istedenfor at denne ble ettersendt den 10.februar
At sakspapirer sendes ut i riktig tid etc. er kommunens ansvar og jeg som ordfører velger å ta
dette ansvaret ovenfor kommunen og beklage det.
Jeg har også gjennom prosessen gjort noen refleksjoner om det å representere kommunen både
som styremedlem og som eier/GF i aksjeselskap er en god løsning. Jeg heller nok til at det
trolig ikke er det, selv om det er full anledning til det.
Min konklusjon:
Jeg føler meg trygg på at hele styret og eiers representant/GF har handlet i beste mening, men
styret må vedkjenne at dialog/papirflyt inn mot kommunen ikke har vært god nok og feil er
begått. Dette ønsker jeg som styremedlem å beklage og ta mitt ansvar for. Og så er jeg opptatt
av at vi må ruste oss best mulig for at slikt ikke skal skje i fremtiden, så hva vi som
kommunestyre kan gjøre for å forhindre det?
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Jeg tenker at det ville vært fornuftig at vi tar en prinsipiell diskusjon omkring kommunalt
eierskap organisert som aksjeselskap, og i hvor stor grad dette ønskes benyttet.
Vi bør også diskutere hvordan vi kan skaffe riktig kompetanse til styrene og hvordan vi best
kan sette styremedlemmene i stand til å gjøre en god jobb.
Et slikt arbeid tenker jeg alle partier bør involveres i, derfor kan det synes naturlig å sette ned
et ad.hoc. utvalg bestående av alle gruppeledere, som gjør en utredning som fremmes som sak
for kommunestyret. Dette blir altså en rapport som innlemmes i jobben med revidering av
eierskapsmeldingen
Jeg har derfor et forslag til vedtak som lyder som følger:
Forslag til vedtak:
a) Tynset kommunes eierskapsmelding skal innen sommeren revideres.
b) Kommunens utøvelse av eierskap i egne aksjeselskap bes vektlagt i meldingen. Særlig om
hvorvidt denne selskapsformen er relevant for kommunal oppgaveløsning.
c) Viktige momenter er utarbeidelse av retningslinjer for valg av styremedlemmer,
kompetansekrav, opplæring og ansvarsforståelse for oppgavens rolle i forhold til
aksjeloven og eiers krav til selskapets drift.
d) Det nedsettes et eget utvalg for å utrede dette og mulig andre relevante problemstillinger.
Utvalget skal bestå av kommunestyrets 8 gruppeledere eller nestledere. Rådmannen peker
ut en sekretær.
e) Rapporten skal utgjøre en del av kommunens eierskapsmelding som fremlegges før
sommerferien.
25.02.2020
Merete Myhre Moen
Ordfører
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt.
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VEDLEGG 4
Interpellasjon fra Sindre Sørhus, MDG, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, V, og
Dag-Henrik Sandbakken, Sp
FNs medlemsland vedtok i 2015 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. De skal
fungere som en felles global retning for myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn fram mot
2030. FN har selv anslått at hele to tredjedeler av de 169 delmålene under de 17
bærekraftsmålene bare kan nås gjennom lokal innsats. Stortinget har vedtatt mål om
omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050.
Stadig flere kommuner og fylkeskommuner tar i bruk FNs bærekraftsmål. Noen bruker det
som et bærende prinsipp som legges til grunn i planleggingen, mens andre viser hvordan
satsingsområdene de har fastsatt svarer ut målene. Bærekraftsmålene reflekterer de tre
dimensjonene i bærekraftig utvikling: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Med denne interpellasjonen ønsker vi å bidra til en utvikling til et lavutslippssamfunn i Tynset
med utgangspunkt i våre naturgitte fortrinn. I jakten på ny ren energi har presset på
naturområder økt. Vi så det i debatten om vindmøller, vi ser det i kraftskattesaker. I Tynset
kommune har vi gode muligheter til å øke produksjonen av fornybar energi uten å ofre
naturområder. Vår region er godt egnet for produksjon av solenergi med stor solinnstråling,
lave temperaturer og snø som reflekterer sollyset. Den fortsatte utviklingen av grønn teknologi
er avhengig av at den tas i bruk og videreutvikles. Vi er allerede en ledende region hva angår
andel plusskunder.
Fra 1. april reduserer Enova sin støtte til private solanlegg, og et viktig økonomisk insitament
bortfaller. Vi mener at det offentlige fortsatt har en rolle å spille på klima- og miljøvennlig
energiproduksjon. Vi ønsker at Tynset kommune skal ta del i denne jobben. Både ved selv å
investere i solceller på egne bygg og ved å stimulere innbyggerne i kommunen til å gjøre det
samme. Slik kan vi beholde og styrke vår posisjon som ledende innenfor solenergi.
Administrasjonen bes om å utrede hvilke kommunale bygg som kan egne seg for
solcelleanlegg, og som blant annet kan forsyne de kommende kommunale elbilene med strøm.
Målet må være at de kommunale elbilene kan kjøres på egenprodusert strøm store deler av
året.
Det etableres en støtteordning for private solcelleanlegg på boliger som
komplimenterer/erstatter Enovas støtteordning (rådgivning, systemløsning og tilrettelegging
for styring, lagring og monitorering). Retningslinjer utarbeides av administrasjonen og
fremlegges for kommunestyret. Foreløpig ramme settes til kr 50 000,- for 2020 og dekkes av
næringsfondet.
Nye kommunale bygg skal ha solceller på tak/vegger der dette er hensiktsmessig.
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Interpellantene foreslår at kommunestyret fatter følgende vedtak:
Administrasjonen bes om å utrede en støtteordning for private solcelleanlegg som kan
komplimentere Enovas støtteordninger. Utredningen legges fram for kommunestyret før
sommeren.
Administrasjonen bes videre utrede hvilke kommunale bygg som kan egne seg for produksjon
av solenergi, hva potensialet kan være og hvordan den kommende kommunale elbil-parken
kan kjøres på egenprodusert solstrøm. Dette skal inngå i kommende virksomhetsplan som
behandles i kommunestyret i desember.
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VEDLEGG 5
Ordførers svar på interpellasjon fra Sindre Sørhus, MDG, Tor Halvor BjørnstadTuveng, V, og Dag-Henrik Sandbakken, Sp
Tynset kommune er i gang med forberedelser til ny klima og miljøplan. Tanken er at et
grunnlagsdokument skal utarbeides felles med kommunene i regionrådet, siden vi i regionen i
stor grad har felles utfordringer. Vi håper å motta skjønnsmidler fra Fylkesmannen til dette
arbeidet. Så må hver kommune utarbeide sin egen handlingsplan.
Regionrådet har også fokus på FNs bærekraftmål og fremmer dette som ett av tre
satsingsområder i utkast til strategisk plan for regionrådet. Dette vil bli brakt inn i
kommunestyret denne våren for forankring.
Jeg er svært enig i interpellantene sine betraktninger og ser frem til at vi kan komme i gang
med det konkrete arbeidet med fokus på FN’s bærekraftsmål og kommunens klima og
miljøplan der hensikten er å komme opp med og gjennomføre flere gode tiltak for klima og
miljø.
Vedrørende satsing på solceller så har jeg tidligere i forbindelse med forslaget om å bekle
rådhuset med solceller, flagget nettopp dette; At vi bør se på mulighetene for mer bruk av
solceller, siden det er godt egnet med tanke på vårt klima, og fordi vi ikke ønsker store
vindmøller i våre fjellområder.
Det som løftes gjennom denne interpellasjonen er derfor samstemt med ordførers mening.
Jeg er derfor svært positiv til at det jobbes fremover med å se på hvilke andre kommunale
bygg som er egnet for solceller og i størst mulig grad selvforsyning av strøm.
Jeg er enig i at støtteordning for private anlegg bør utredes og legges frem for kommunestyret
innen sommeren. Med tanke på utredningen av kommunale bygg etc. så støtter jeg
hovedprinsippene, men jeg tenker at denne utredningen bør bli en del av vår klima og
miljøplan med konkrete forslag til tiltak, ikke en del av virksomhetsplanen 2020. Jeg kunne
derfor tenkt meg å endre siste setningen i forslag til vedtak.
Mitt forslag til vedtak blir derfor:
Administrasjonen bes om å utrede en støtteordning for private solcelleanlegg som kan
komplimentere Enovas støtteordninger. Utredningen legges fram for kommunestyret før
sommeren.
Administrasjonen bes videre utrede hvilke kommunale bygg som kan egne seg for produksjon
av solenergi, hva potensialet kan være og hvordan den kommende kommunale elbil-parken
kan kjøres på egenprodusert solstrøm. Denne utredningen tas inn i arbeidet med klima og
miljøplanen hvor det skal fremmes konkrete forslag til handling.
25.02.2020
Merete Myhre Moen
Ordfører
Ordførers forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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